mijn
b&b
Voor deze reeks
bezoeken we bijzondere
B&B’s. Deze keer trekken
we naar een gastvrije
boerderij in de pittoreske
Leiestreek.

Tekst
BJÖRN COCQUYT

Foto’s
TIJS VERVECKEN

Een plek
vol familie
gevoel
BIJ INGRID EN KIMJAN
VAN ‘T MEESTERHOF
Ooit was het op het erf van deze voormalige
19de eeuwse boerderij een drukte vanjewelste.
Nu geniet je er van een zalige rust in het hart
van de Leiestreek.
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“We hebben vijf jaar verbouwd met de hulp van onze kinderen
en familie . Ik heb heel fijne herinneringen aan die tijd”

A

ls we 250 jaar terug in de tijd reizen,
dan blijkt uit oude kaarten dat er op
deze plek al een hoevetje stond.

Eduard De Meester streek hier zowat 100 jaar
later neer en generaties lang boerde zijn familie op
dit erf. Iedereen in de buurt kent het dan ook als
‘t Meesterhof. Ingrid en KimJan hoefden dus niet
lang te zoeken naar een geschikte naam voor de
bed and breakfast. “Toen we de hoeve kochten,
was het nochtans niet onze bedoeling om een B&B
te beginnen. Maar al snel bleek dat we veel ruimte
hadden voor ons viertjes. Het eerste idee dat in
ons opkwam, was om gasten te ontvangen. Het
leek ons een goed plan, omdat ik heel sociaal ben
en van mensen rondom mij hou”, vertelt Ingrid.
EEN BERG WERK
Maar vooraleer het boerenhof een viersterren B&B
werd, ging er nog heel wat tijd over. “We kochten

IN EEN NOTENDOP
De uitbaatster: Ingrid Malysse (46), die lang in
het az groeninge in Kortrijk werkte. Ingrid is ge-

de hoeve in 2013 en in 2018 verwelkomde ik onze
eerste gasten. Er moest dus een berg werk verzet
worden. We tekenden eerst tientallen ontwerpen

trouwd met KimJan Logie (47). Samen hebben

tot alles op punt stond. Gelukkig zaten we met de

ze een zoon, Dylan, en een dochter, Daphne,.

architect op dezelfde golflengte en zodra hij zijn

De B&B: ’t Meesterhof, Bredestraat 120,

plan klaar had, vlogen we erin. Met aannemers,

Petegem-aan-de-Leie (Deinze)

maar ook met onze kinderen Dylan en Daphne. We

Kamers: Er zijn vijf kamers met een badkamer,

deden veel zelf, zoals het kuisen van de oude gevel-

airco en vloerverwarming. Vier ervan hebben

stenen. Die wilde ik absoluut recupereren om het

een terras en er is één familiekamer.
Prijzen: De prijzen voor twee personen variëren
van € 121,50 tot €139,50. De familiekamer
kost € 157,50 en een eenpersoonskamer € 95.
Inclusief ontbijt.
Reserveren: meesterhof.be

authentieke karakter van de boerderij te behouden. Voor de tuin schakelden we nog meer familie
in en samen legden we hem in vijf weken aan. Als
je ziet hoe groot het hier is, dan begrijp je dat dit
geen sinecure was. Ik heb veel fijne herinneringen
aan die tijd en ben trots op wat we realiseerden.”

Libelle NEST

91

“Kids Corner is dé plek voor kinderen: ze kunnen er spelen,
gamen of YouTube kijken, want er is natuurlijk wifi”
KIPPEN, GEITJES EN EEN TRAMPOLINE

verleden. Maar het meest indrukwekkende is voor

Familie vormt duidelijk de rode draad in ’t Mees-

de meesten waarschijnlijk het uitzicht op de tuin

terhof: vroeger, in het recente verleden en ook nu

die overgaat in een boomgaard en weiden. Die

nog. In drukke periodes krijgt Ingrid hulp van

view in combinatie met het ontbijt dat Ingrid ser-

haar zoon, dochter, man en haar zus Anne-Marie.

veert - versgebakken broodjes, streekkazen, zelf-

Ook veel van de gasten zijn gezinnen, want

gemaakte confituur, vers fruit, viennoiserie, …

’t Meesterhof is een fantastische plek voor kinde-

- zorgt voor een perfect begin van de dag. “Als ik

ren. Voor hen is er een weide met kippen en

zie hoe de gasten genieten, geniet ik dubbel zo

geitjes en een tuin om te voetballen, op de tram-

hard mee. Mijn dag is geslaagd als ik hen met een

poline te springen en te klauteren op speeltuigen.

ontspannen glimlach de deur zie uitgaan. Ik vind

En als het weer tegenvalt, kunnen ze zich terug-

het fijn om een praatje te kunnen maken en tips te

trekken in Kids Corner, een apart minihuisje waar

geven voor uitstapjes in de buurt. Het sociale con-

ouders niet toegelaten zijn en waar ze kunnen

tact dat ik vroeger had in m’n job heb ik nog

spelen, gamen of YouTube kijken, want er is

steeds, alleen werk ik nu thuis in een prachtig

natuurlijk wifi. “De boerderij ziet er oud uit – en

decor. Ik kan me niets mooiers voorstellen.”

dat was precies de bedoeling – maar we hebben
wel voor al het moderne comfort gezorgd.”
Naast een eenpersoonskamer en drie tweepersoonskamers is er ook een familiesuite die plaats

IN DE BUURT

biedt aan vier personen. Ze is zo in trek dat Ingrid

De B&B is gelegen in de Leiestreek. Op minder

er graag nog een van hetzelfde type bij wil.

dan twee kilometer stroomt de Leie waar je kunt

De kamers hebben allemaal een eigen naam: de

kajakken, suppen, een boottochtje maken, …

Kruiwagen, de Slinger, de Weegschaal, de Rakel
en het Spinnewiel. Het zijn verwijzingen naar het
vroegere boerderijleven. De inrichting nam Ingrid
helemaal voor haar rekening. Ze koos voor

Zwemmen kan in het domein Vosselare Put op
zo’n vijf kilometer. Voor de allerkleinsten is het
recreatiedomein Blaarmeersen een aanrader.
Aan de oprijlaan van de bed & breakfast start
het fietsknooppunt 8 en dat brengt je naar heel

modern-landelijk met een mix van warme grijze

wat mooie plekjes in de streek, van het kasteel

en taupetinten. De rust die je buiten ervaart, voel

Ooidonk tot de chique villabuurt in Sint-Martens-

je op die manier ook binnen.

Latem. Ook voor wandelaars zijn er verschillende
routes. Wie van gastronomie houdt, heeft keuze

UITZICHT OP DE TUIN EN MEER

te over: Hof van Cleve, Au Bain Marie, Il Punto,

In de ontbijtruimte zijn de smeedijzeren deur, het

Gasthof Halifax, De Koornbloem, Bistro Marron, …

luikje naar de vroegere hooizolder en het tot in de

Cultuurliefhebbers moeten zeker een bezoekje

nok opengewerkte plafond een knipoog naar het

brengen aan het Roger Raveel Museum.
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